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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: velmi dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  velmi dobré  

d) Popis metod: velmi dobrý 

e) Prezentace výsledků: výborná 

f) Diskuse, závěry:  velmi dobré 

g) Teoretický či praktický přínos práce: velmi dobrý 
 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
Případné poznámky k hodnocení:  
Diplomová práce je sepsána poměrně pečlivě a pokud mohu posoudit, i bez překlepů. 
Připomínku mám k názvu diplomové práce, který mi připadá příliš obecný.  
 
 
Dotazy a připomínky:  
Připomínky: 
- seznam zkratek - ICH je Mezinárodní rada  pro harmonizaci (International Council of 
Harmonization) 
- seznam zkratek - RS - rozlišení - S má být v dolním indexu 
- strana 11, 2. odstavec, 2. řádek - má být "receptorov" 
- strana 15, 7. řádek zdola - rozdělení typů chromatografií je nestandardní a myslím i 
nesprávný. Způsobů dělení je víc (princip, provedení, skupenství mobilní fáze), tady jsou 
shrnuty všechny dohromady 
- strana 16, 2. odstavec - GC využívá i jiné principy, nejen adsorpci 
- strana 18, 1. řádek pod obrázkem - nesouhlasím s tím, že je oxidu uhličitý netoxický, volila 
bych formulaci "málo toxický". Při 20 % tohoto oxidu dochází k smrti člověka 
- metanol - opět - "relativně nízká toxicita"? Je to velmi prudký jed! 
- strana 26 - přejmenování kolegyně na Pilářovou 
- strana 28 - parametr přesnost - chybí vysvětlení parametru, spíše naznačujete úrovně 
přesnosti, prosím doplnit definici přesnosti 
- strana 33 - v textu je odkaz na tabulku 4, která je na úplně jiné straně a těžko se hledá, 
doplňte číslo stránky, kde se nachází 



- strana 34, 2. odstavec - pro výraz "randomizovaný" existuje český (slovenský) výraz - 
"náhodný" 
- strana 55, obrázek 24 - u píku číslo 1 je na začátku "hrbol". Nevadilo to při integraci píku? 
- strana 56-57, tabulka 15 - při rozdělení tabulky na dvě stránky je třeba hlavičku uvést i na 
druhé straně, jinak je tabulka nepřehledná 
Otázky: 
1. Jaké jsou úrovně stanovení přesnosti ve validacích? 
2. Jaký limit pro faktor symetrie píku je uveden v ČL 2017? 
3. Aplikovali jste metodu na nějaký reálný vzorek? 
4. Co obsahovaly "modelové" vzorky? Měli od fy Zentiva nějaké informace o pomocných 
látkách v léčivých přípravcích, jejichž stabilita se bude (jak předpokládám) měřit? 
 
Celkové hodnocení, práce je:  velmi dobrá, k obhajobě: doporučuji 
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